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Cybersäkerhet: Nytt arbetsprogram för EU-myndigheten ENISA samt EU-

kommissionär Neelie Kroes första besök på dess nya kontor i Aten 

EU:s vice ordförande och kommissionär för den digitala agendan Neelie Kroes 

besökte ENISA nya lokaler i Aten för första gången torsdagen den 9 januari. Målet 

var att få en överblick över myndighetens verksamhet och att få en inblick i 

myndighetens arbetsprogram för 2014. 

 

På dagordningen: 

• Diskussion och perspektiv på politiska läget, samt teknisk utveckling och trender i global 

och europeisk IT-säkerhet, samt ENISA:s roll 

• En översikt av myndighetens finansiella och operativa resultat 2013 

• En översikt av ENISA:s arbetsprogram för 2014, som fokuserar på 1. stödja utvecklingen av 

EU: s IT-säkerhetspolitik, 2. Stödja robusthet och höja säkerhetskapaciteten i Europa, 

3.Stödja samarbetet mellan alla IT-säkerhetsaktörer. Därtill gavs ytterligare detaljer om olika 

ENISA-projekt under 2014, däribland: 

    o ENISA:s erfarenhet av IT-incidenter och hur detta kan gynna det föreslagna   nätverks- 

och informationssäkerhet (NIS)-direktivet. 

    o NIS aspekter av smarta infrastruktur (dvs smarta nät (smart grids), smarta städer och 

Smart Home ) 

    o Informationssäkerhet för att skydda personuppgifter samt integritet 

    o Stötta Computer Emergency Response Teams, deras kapacitet, samt samarbete med 

cyber-brottslighetsbekämpande myndigheter 

    o Robusthet och cybersäkerhetssamarbete, planer, övningar och strategier , 

    o Den europeiska cybersäkerhetsmånaden ECSM (i oktober) samt  

    o Cloud computing 

Slutligen träffade kommissionär Neelie Kroes ENISA:s personal, och kommenterade: 

"ENISA:s arbete är viktigare än någonsin. Jag uppmanar regeringar och företag att 

samarbeta med ENISA s experter under 2014 för att bygga upp förtroendet för deras 

tjänster. För många kommer det att innebära att komma ikapp med den globalt bästa 

existerande praxis. Och till företag som startar upp sin verksamhet under 2014 är mitt 

budskap: börja på rätt fot -med säkra tjänster och en förståelse för hur man ska hantera 

både risker och möjligheter i online-världen." 

 

Den verkställande direktören för ENISA, professor Udo Helmbrecht sa: "Vi är mycket 

hedrade över att ha kommissionär Neelie Kroes på besök här i Aten. Jag kan stolt konstatera 

att under 2013 lyckades myndigheten framgångsrikt överföra personal och få det nya 
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kontoret i operationellt skick utan några störningar av verksamheten. Den nya förordningen 

samt Aten-kontoret innebär att ENISA nu kan bli effektivare och mer flexibelt. Detta är 

utmärkt för IT-säkerheten i Europa. Under 2014 kommer vi att arbeta närmare med vår IT-

säkerhet förebyggande och beredskap, ”prevention and preparedness” tillsammans med EU, 

medlemsstaterna och Europol. " 

 

Bakgrund: Sedan 2009 har den grekiska staten generöst tillhandahållit ett mötes-kontor 

(”bureau du passage”) i Aten. Det nya kontoret togs i aktiv drift 2013, och ENISA:s nya 

förordning formaliserar att personal även är stationerad i Aten medan att högkvarteret 

kvarstår i Heraklion. Målet är att minska kostnaderna för tjänsteresor, miljöpåverkan, 

”carbon footprint", öka effektiviteten och för att matcha byråns operativa behov när det 

gäller flexibilitet. 

EU:s cyber-säkerhetsstrategi; EU:s förslag till nät-och informationssäkerhetsdirektiv, och den 

nya ENISA förordningen 526/2013. Vägbeskrivning till ENISA:s Aten-kontor 

För intervjuer: Ulf Bergström, kommunikationschef och talesman, 

ulf.bergstrom@enisa.europa.eu, mobil: + 30 6948 460 143, eller Europeiska-Kommissionens 

representation i Grekland, Carlos.MARTIN - RUIZ - DE - Gordejuela @ ec.europa.eu, tel.: +30 

210 727211 

Detta är en inofficiell översättning; den enda giltiga versionen är det engelska originalet. 
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